
หลักสูตร Autodesk Vault

Administrator
ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

หลักส ูตร “Autodesk Vault Adminis-

trator” เปนหลักสูตรสำหรับจัดการสวน 

Server ของผู ด ู แลระบบด วยโปรแกรม 

Autodesk Data Management Server 

Conso l e (ADMS) โดยม ี จ ุ ดปร ะสงค  

ให ผู  เข าอบรมสามารถดูและและจากการ 

ADMS ได ซึ ่งหลักสูตรจะอธิบาย Work-

f low และ เคร �องม ือสำหร ับผู ด ู แลระบบ 

เช น การสราง Vault สำหรับเก ็บข อมูล 

การสรางบัญชีผู  ใช การนำขอมูล (Doc-

umen t หร ื อ CAD Da ta ) เ ด ิ ม เ ข  า ส ู ง 

Vaul t การจ ัดการก ับ F i le Proper t ies 

รวมถึงการสำรองขอมูล Back Up และ 

Res tore เป นต น ซ ึ ่ งผ ู  เ ข  าอบรมจะ ได  

เร ียนรู ผ านการอธิบายและการทำเว ิร ก 

ช ็อปเสร ิมประสบการณท ี ่สอนท ีละข ั ้น 

ตอนอยางละเอียด

เนื้อหาของหลักสูตร
อินเตอรเฟสการใชงานของ Autodesk Data Management 

Server Console (ADMS)

การสรางและตั้งคา Vault ที่เคร�อง Server สำหรับเก็บขอมูล

การสรางและตั้งคาบัญชีผู ใช (User) และกลุมผู ใช (Group)

การจัดการไฟล Inventor ไดแก Project File, Model File, 

Library File และ Content Center File

การนำขอมูลเดิมที่มีอยูแลวทั้งไฟลเอกสาร (Document, PDF, 

Image) หรือไฟล 2 มิติ หรือ 3 มิติ (2D และ 3D CAD Data) 

เขาสูง Vault

การจัดการคุณสมบัติ (Properties) ของขอมูลใน Vault 

ไดแกการ Rename Properties, Change Properties States, 

Adding AutoCAD Attribute, การเพิ่ม Properties โดยผู ใช 

และ Reindexing Vault Database

การสำรอง (Back Up) และคือคา (Restore) ขอมูลของ Vault

การดูแล Vault ไดแก การ Purge ขอมูลเกา การติดตามและ 

ตรวจสอบสถานะของไฟล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ตองเป นผู ด ู และระบบของโปรแกรม Autodesk 

Vaul t (Basic , Workgroup และ Professional) 

เชน CAD Manager, IT Manager, Design Man-

ager , Eng inee r i ng Manager หร ือห ั วหน  า 

งานทีมออกแบบที ่ ใช  โปรแกรม Autodesk Vault 

(Client)
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สถานที่อบรม

Authorized Training Center
Authorized Certification Center



บทที่ 1 การจัดการและการเตรียม Vault

     การสรางและการตั้งคา Vault

    การสรางบัญชีผู ใชและกลุมผู ใช

    แนวทางการทำงานรวมกับ Inventor

    การนำขอมูลเดิมเขาสู Vault

บทที่ 2 จัดการคุณสมบัติของไฟล

    การเปลี่ยนช�อคุณสมบัติ

    การเปลี่ยนคุณสมบัติของ State

    การเพิ่มคุณสมบัติจาก Attribute ของ AutoCAD

    การสรางคุณสมบัติโดยผู ใช

    การดัชนีของขอมูลใน Vault ใหม

บทที่ 3 การสำรองและคืนคาขอมูล

    การสำรองขอมูล (Back Up)

    การคืนคาขอมูล (Restore)

บทที่ 4 การดูและระบบของ Vault

    การอานคาและแปลความหมายขอมูล Vault Statistic

    การติดตามสถานะของขอมูลใน Vault

    การใช Indexing File Content

Note:  The suggested course duration is a guideline. Course topics and duration may be modified by the 
instructor based upon the knowledge and skill level of the course participants.

COURSE OUTLINE

Authorized Training Center
Authorized Certification Center
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